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رياضة

الكرة الفرنسية

«الوحش» القديم عاد اللتهام الجميع في فرنسا

قوة ليون حاليًا
في كوكبة
الشبان الذين
يقودهم
الهداف
الكسندر الكازيت
(أ ف ب)

فجأة ومن دون اي مقدمات،
احتل أولمبيك ليون صدارة الدوري
الفرنسي لكرة القدم مع انطالق نصفه
الثاني .الفريق الذي فرض سيطرته
على «ليغ  »1في فترة من الفترات ازاح
الجميع من طريقه ،مشيرًا إلى عودته
الى الساحة قويًا كما كان سابقًا
شربل ّ
كريم
بــن  2002و 2008هيمن ل ـيــون على
الدوري الفرنسي لكرة القدم ،محرزًا 7
القاب متتالية ،ومحققًا رقمًا قياسيًا
مـحـلـيــا ع ـلــى هـ ــذا ال ـص ـع ـيــد .وخ ــال
ه ــذه االعـ ــوام حـجــب لـيــون ال ـنــور عن
الجميع تقريبًا في كرة فرنسا ،فائزًا
ايضًا بألقاب محلية اخرى منها كأس
فرنسا وكأس رابطة االندية الفرنسية
املحترفة و 6القاب في السوبر (كأس
االب ـ ـط ـ ــال) ،ل ـي ـت ـح ـ ّـول اغـ ـن ــى االن ــدي ــة
الفرنسية وتتسع قــاعــدتــه الشعبية
فــي ال ـبــاد وال ـعــالــم .فــي تـلــك االع ــوام
اض ـي ـف ــت ال ـ ــى صـ ـف ــات م ــدي ـن ــة ل ـيــون
امل ـش ـه ــورة بـمـطــابـخـهــا وجــامـعــاتـهــا
ص ـف ــة اخـ ـ ـ ــرى ،وه ـ ــي م ــدي ـن ــة ك ــروي ــة
بــامـتـيــاز ،فحجب هــذا ال ـنــادي عراقة
جاره سانت اتيان وبات االسم الكبير
املمثل لفرنسا في اوروبا.
ك ــل هـ ــذا امل ـج ــد ال ـ ــذي ح ـص ــده لـيــون
كانت وراءه االدارة الناجحة برئاسة
َجــان ميشال أوال .رجــل االعـمــال هذا
قـ ـ ـ ِـدم الـ ــى ل ـي ــون عـ ــام  1987ل ـتــرؤس
ال ـن ــادي م ــن دون ان ي ـكــون لــديــه اي
خ ـب ــرة واس ـع ــة ف ــي امل ـج ــال ال ـك ــروي،

وذلـ ـ ــك ب ــرغ ــم ان ـ ــه ك ـ ــان ل ــدي ــه ب ـطــاقــة
م ــوس ـم ـي ــة ل ـح ـض ــور امل ـ ـبـ ــاريـ ــات فــي
جيرالن» .شيئًا فشيئًا ارسى
«استاد ً
أوال خ ـطــة رف ـعــت ل ـيــون م ــن الــدرجــة
الثانية في نهاية موسم 1989-1988
بقيادة مدرب فرنسا السابق ريمون
دومينيك .ومذ ذاك بدأ أوال في ارساء
ف ـل ـس ـف ـتــه ال ـق ــاض ـي ــة ب ـ ـشـ ــراء الع ـبــن
ق ـي ـم ـت ـهــم امل ــالـ ـي ــة اقـ ـ ــل مـ ــن قـيـمـتـهــم
الحقيقية اي القيمة الفنية ،فتمكن
املــدربــون املتعاقبون مــن االسـتـفــادة
مــن سياسة الـتـعــاقــدات الــذكـيــة التي
جلبت لهم االسماء بكثرة واملترافقة
م ــع نــوعـيــة م ـم ـتــازة لــاع ـبــن .وه ــذه
املسألة تعززت اكثر واكثر مع ازدياد
حجم الـقــاعــدة الجماهيرية للنادي
ـوال اضــافـيــة الـيــه ،فعرف
ودخ ــول ام ـ ٍ
لـ ـي ــون جـ ـل ــب ال ًعـ ـب ــن كـ ـب ــار اعـ ـط ــوه
ال ـقــابــا وس ـم ـعــة ،ام ـث ــال الـبــرازيـلـيــن
سوني اندرسون وجيوفاني إيلبير
وجونينيو ،والغاني مايكل إيسيان
والبرتغالي تياغو منديش وغيرهم.
لكن مع دخــول املستثمرين االجانب
ال ـ ــى ال ـ ـكـ ــرة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ع ـ ــام ،2011
متمثلني بالقطريني في باريس سان
ج ـي ــرم ــان ،وبـ ــالـ ــروس ف ــي مــونــاكــو،
ت ـغـ ّـيــر ال ــوض ــع بــالـنـسـبــة ال ــى ل ـيــون،
الذي لم يعد قادرًا على مجاراة هؤالء
بــالـخـطــة الـقــديـمــة ،لـكــن أوال ال يــزال
رئـيـســا لـلـنــادي ،وه ــو ك ــان قــد وضــع
استراتيجية اخرى تسير في موازاة
الخطة املــذكــورة سلفًا ،وهــي تعتمد
ع ـلــى ن ـحــو اس ــاس ــي ع ـلــى اكــاديـمـيــة
الـ ـن ــادي ال ـت ــي ت ـح ـ ّـول ــت ف ــي االع ـ ــوام
االخ ـ ـيـ ــرة ال ـ ــى االكـ ـث ــر ان ـت ــاج ـي ــة فــي
فرنسا على صعيد تخريج املواهب.
هذا االستثمار الذي ال يشبه ابدًا ما

تفعله االندية االوروبية الكبرى على
غـ ــرار ريـ ــال م ــدري ــد االس ـب ــان ــي ،على
سبيل املثال ال الحصر ،عبر تبذيرها
االم ـ ـ ـ ــوال ل ــاس ـت ـث ـم ــار ف ــي الــاع ـبــن
اآلت ـ ـ ـ ــن م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــارج ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ،اف ـ ــرز
نـجــاحــات املــوســم الـحــالــي بالنسبة
الى أوال وفريقه «الوحش» الذي عاد
بأقدام فتية وجائعة
اللتهام الجميع
ِ
ال ي ـم ـكــن وأد ح ـمــاس ـت ـهــا املـشـتـعـلــة
ب ـ ـس ـ ـهـ ــولـ ــة ،ف ـ ـكـ ــانـ ــت االن ـ ـت ـ ـص ـ ــارات

كل ما حققه ليون
منذ  1987جاء بفضل
تخطيط رئيسه

البطوالت األوروبية الوطنية
كأس اسبانيا (ربع النهائي)
ري ــال مــدريــد  -اتلتيكو مــدريــد 2-2
( 2-0ذهابًا)
سـيــرجـيــو رام ـ ــوس ( )20وكــريـسـتـيــانــو
رونــالــدو ( )54للريال ،وفرناندو توريس
( 1و )46ألتلتيكو.
إسبانيا (املرحلة )19
 الجمعة:قرطبة × ايبار ()21.45
 السبت:ري ـ ـ ــال س ــوسـ ـيـ ـي ــداد × راي ـ ـ ــو فــاي ـي ـكــانــو
()17.00
فالنسيا × أمليريا ()19.00
فياريال × أتلتيك بلباو ()21.00
إسبانيول × سلتا فيغو ()23.00
 األحد:خيتافي × ريال مدريد ()13.00
أتلتيكو مدريد × غرناطة ()18.00

ديـ ـب ــورتـ ـيـ ـف ــو الكـ ــورون ـ ـيـ ــا × ب ــرش ـل ــون ــة
()20.00
التشي × ليفانتي ()22.00
إشبيلية × ملقة ()22.00
فرنسا (املرحلة )21
 الجمعة:بوردو × نيس ()21.30
 السبت:لنس × ليون ()18.00
موناكو × نانت ()21.00
متز × مونبلييه ()21.00
تولوز × باستيا ()21.00
كاين × رينس ()21.00
لوريان × ليل ()21.00
 األحد:باريس سان جيرمان × إيفيان ()15.00
رين × سانت اتيان ()18.00
مرسيليا × غانغان ()22.00

الـكـبـيــرة ،ومـنـهــا تـلــك الـهــزيـمــة التي
الحقها ب ـبــوردو بخماسية نظيفة،
ليلقى االخير اقسى خسارة له منذ
ع ــام  ،1974وت ـح ــدي ـدًا م ـنــذ سـقــوطــه
امام سانت اتيان بالنتيجة نفسها.
ّ
وي ـس ـيــر أوال واث ـ ــق ال ـخ ـطــى م ــوزع ــا
ت ـصــري ـحــات عــال ـيــة ال ـس ـقــف ف ــي كل
مـ ـك ــان ،آخ ــره ــا كـ ــان ع ـنــدمــا رأى أن
نجمه الـكـسـنــدر الكــازيــت افـضــل من
«ذاك ال ــويـ ـل ــزي املـ ــوجـ ــود ف ــي ري ــال
ّ
مشيرًا
م ــدري ــد» ،عـلــى ح ــد تـعـبـيــرهّ ،
طـبـعــا ال ــى غ ــاري ــث بــايــل الـ ــذي كــلــف
النادي امللكي اعلى مبلغ في تاريخ
اللعبة .وهذا الكالم بالتأكيد للداللة
على ان الكازيت وهو خريج اكاديمية
ليون ال ّ
يقدر بثمن ،وخصوصًا بعد
تسجيله  19هدفًا في  20مباراة.
والكـ ـ ـ ــازيـ ـ ـ ــت ل ـ ـيـ ــس الـ ــوح ـ ـيـ ــد الـ ـ ــذي
ب ـ ــدأ ال ـف ــرن ـس ـي ــون ي ـح ـف ـظ ــون اس ـمــه
وي ـن ـظ ــرون ال ـي ــه ع ـلــى ان ــه م ــن طينة
الكبار ،فهناك مجموعة من الشبان
الذين نثروا سحرهم في كل مالعب
فــرنـســا ه ــذا امل ــوس ــم بـعــدمــا تعلموا
ك ــل ال ـخ ــدع املـمـكـنــة ف ــي االكــادي ـم ـيــة
ال ـخــاصــة ب ـنــادي ـهــم ،ام ـث ــال ماكسيم
غ ــون ــال ــون ون ـب ـيــل فـقـيــر وصــامــويــل
أومتيتي وكورونتان توليسو ونبيل
ف ـق ـيــر وجـ ـ ـ ـ ــوردان فـ ـي ــري والـ ـح ــارس
أنطوني لوبيس.
اس ـمــاء قــد ال يـكــون الـكــل قــد سمعوا
بـهــا ،لكن مــدربــي «لـيــغ  »1حفظوها
خــوفــا مـنـهــا بـعــد ان ـت ـصــاف املــوســم.
ً
ل ـك ــن م ـ ـهـ ــا ،لـ ـي ــون لـ ــن ي ـت ــوق ــف عــن
ت ـس ـط ـيــر انـ ـتـ ـص ــارات اخـ ـ ـ ــرى ،اذ ان
«الــوحــش» القديم عــاد شرسًا بدماء
شـ ًـابــة تـسـيــر فــي شــرايـيـنــه وتعطيه
قوة رهيبة.

